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RESUMO
Furuya-Júnior CK. Efeitos da cirurgia de Fobi-Capella na doença hepática
gordurosa não alcoólica (DHGNA) : estudo prospectivo de dois anos
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2006. 73p.
Introdução: A incidência de obesidade é crescente e alarmante,
principalmente no mundo ocidental. De acordo com o National Center for
Health Statistics, cerca de 61% da população adulta nos Estados Unidos
está acima do peso e 30% é obesa, sendo que 5 a 6% está classificada na
faixa de obesidade Grau III. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que
32,9% dos brasileiros estão fora da faixa de peso ideal, e 4,8% dos homens
e 11,7% das mulheres encaixam-se na faixa de obesidade Grau III. Devido a
alta prevalência da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) em
pacientes portadores de obesidade grave e os escassos conhecimentos
acerca de sua evolução para doença crônica do fígado após cirurgias
bariátricas, foram objetivos deste estudo avaliar os efeitos da cirurgia
gastrorredutora com derivação intestinal em Y de Roux (Cirurgia de FobiCapella) sobre DHGNA após 24 meses. Métodos: Dentre 40 pacientes com
IMC > 40 kg/m2 submetidos à cirurgia bariátrica (cirurgia de Fobi-Capella) no
período de 2001 a 2003, 18 pacientes foram seguidos por aproximadamente
24 meses (700 ± 42dias) e incluídos no estudo, realizando-se exames
laboratoriais, tais como enzimas hepáticas, perfil lipídico e glicêmico; e a
biopsia hepática no perioperatório e 24 meses após a cirurgia. O diagnóstico
histológico de DHGNA e Esteatohepatite Não Alcoólica (ENA) foi
determinado segundo a classificação padronizada por meio da revisão pelo
Pathology Committee of the NASH Clinical Research Network Americano,
que designou e validou as características histológicas e um sistema de
escore de atividade para DHGNA para estudos clínicos. Resultados: O IMC
médio inicial dos 18 pacientes foi de 51,7 ± 7 kg/m2 e na segunda biopsia,
após 24 meses de seguimento foi de 32,3 ± 6 kg/m2, com excesso do índice
de massa corpórea perdida de 72,56%. DHGNA foi constatada no exame
histológico inicial em 100% dos pacientes, sendo esteatohepatite em 67%
(10 pacientes com escore de atividade da DHGNA maior ou igual a 5 e dois
pacientes com escore 4 com algum grau de fibrose) e 33% com esteatose
isolada. Dos pacientes com ENA, 8,3% apresentavam cirrose. Após cerca de
24 meses houve desaparecimento da esteatose em 89% e manutenção da
esteatose Grau I em 11% (p < 0,001). Em relação à fibrose, observada
inicialmente em 10 (55%) dos pacientes, somente 4 (22,22%) dos pacientes
mantiveram algum grau de fibrose (p = 0,020). No que se refere ao infiltrado
inflamatório, 78% mantiveram discreto infiltrado lobular (Grau I) não
relacionado à degeneração gordurosa. A balonização hepatocelular
desapareceu em 50% dos pacientes e manteve-se discreta (Grau I) em 50%
(p < 0,001). Não houve diferença estatística no que se refere às
aminotranferases no pré e pós-operatório tardio. Houve redução significativa
dos lípides e glicemia em quase a totalidade dos pacientes. Conclusão: A
correção da síndrome metabólica obtida pela acentuada perda de peso após

cirurgia de Fobi-Capella promoveu melhora da esteatose, fibrose, e os
escores de atividade da DHGNA menores que 5, respectivamente em 89%,
75% e 100% dos pacientes previamente portadores de DHGNA, não se
observando efeito deletério na histologia hepática nesta série.

SUMMARY
Furuya-Júnior CK. Effects of bariatric surgery (Fobi-Capella) in nonalcoholic
fatty liver disease (NAFLD): prospective study of 2 years [dissertation]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 73p.
Background: The incidence of obesity is increasing in western countries at
an alarming rate. The National Center for Health Statistics of United Stated
estimated in adult population 61% the prevalence of overweight or obesity,
and 30% has obesity, and 5 to 6% were classified in severe obesity. In Brazil,
the Ministry of Health reported 32.9% the prevalence of overweight or obese
in adult brazilian population, and severe obesity 4.8% were men and 11.7%
were women. Although nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) has been
proved very frequent among morbidly obese patients and the effect of weight
loss after bariatric surgery in inflammation and fibrosis related NAFLD is still
a matter of debate. The aim of this study was to evaluate the impact of FobiCapella surgery in NAFLD in a follow up of 24 months. Methods: Forty
patients with body mass index (BMI) IMC > 40 kg/m2 were submitted to
Roux-en-Y gastric bypass with intraoperatory liver biopsies between 2001 a
2003, and 18 patients were followed and selected to underwent a liver
biopsies after 24 months (700 ± 42days). Blood biochemical tests and liver
histology were compared before and after weight loss. The histological
diagnosis of Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and Nonalcoholic
steatohepatitis (NASH) was analyzed using the classification proposed by
Pathology Committee of the NASH Clinical Research Network, which
designed and validated a histological feature scoring system that address the
characteristics of NASH lesions and a NAFLD activity score (NAS) for use in
clinical trials. Eighteen patients with body mass index >40 kg/m2 submitted to
Roux-en-Y gastric bypass were enrolled, and wedge liver biopsy was
obtained at the operation. After 24 months, patients agreed to be submitted
to a percutaneous liver biopsy. Results: The initial average BMI of 18
patientes were 51.7 ± 7 kg/m2. After following 24 months, average BMI was
32.3 ± 6 kg/m2. The average of percent excess body mass index loss was
72.56%. NAFLD was present in all 18 patients at the initial biopsy, NASH in
67% (10 patient had score of NAS ≥ 5 and two patients with score 4 had
some degree of fibrosis) and 33% with steatosis only; 8.3% of patients with
NASH has cirrhosis. After 24 months steatosis disappeared in 89%
(p < 0,001) and fibrosis disappeared in 60% of the patients (p = 0.020).
Hepatocellular ballooning disappeared in 50% (p < 0.001). A slight lobular
inflammatory infiltrate remained in 78%, apparently unrelated to fatty
degeneration. Since liver biochemical variables AST and ALT had been
found within normal limits in 88% and 89%, respectively of patients at initial
biopsy, no difference was found 24 months later (p = 1.000). Lipid profile
and blood sugar plasma concentration were closer to normal in all patients
after 24 months of follow up (p < 0.05). Conclusions: The improvement of
metabolic syndrome related a severe obesity after sustained weight loss
surgery promoted significant improvement in liver histology. The steatosis,
fibrosis and NAS ≤ 5 were decreased in 89%, 75% and 100% of patients,
respectively. None patient had progression of hepatic fibrosis in this series.
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1.1 CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA

A Doença Hepática Gordurosa Não-Alcóolica (DHGNA) tem sido
considerada, atualmente, uma epidemia nos Estados Unidos, relacionada
principalmente ao aumento da prevalência da obesidade, representando a
forma mais comum de doença hepática1. A DHGNA abrange um largo
espectro de doença, desde casos de esteatose simples sem inflamação, até
casos de esteatohepatite e fibrose, podendo evoluir para cirrose2-4. A
esteatohepatite não alcoólica (ENA) propriamente dita é caracterizada por
esteatose

macro/microgoticular,

infiltrado

inflamatório,

balonização

hepatocelular em zona III, podendo apresentar fibrose, corpúsculos de
Mallory e cirrose. Esses aspectos morfológicos são indiferenciáveis da
doença hepática alcoólica, contudo, em indivíduos não etilistas5-6.
A real prevalência de esteatose hepática e ENA na população geral
não está bem estabelecida, mas tem sido estimada em torno de 20% e 1,2 a
4,8%,

respectivamente.

Entretanto,

sua

freqüência

aumenta

consideravelmente em pacientes portadores da síndrome metabólica4.
Segundo os critérios diagnósticos do ATP III (Adult Treatment Panel III31),
quando três ou mais dos seguintes critérios estão presentes, define-se
síndrome metabólica: obesidade abdominal (visceral), medida ao nível
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médio do abdome: cintura > 102 cm em homens e > 88 cm em mulheres;
Hipertrigliceridemia: > 150 mg/dL; HDL colesterol: < 40 mg/dL em homens e
< 50 mg/dL em mulheres; Hipertensão arterial sistêmica > 130/85 mmHg;
Glicemia de jejum: > 110 mg/dL.
Nos Estados Unidos, a DHGNA tem-se constituído a doença
hepática mais comum, suplantando na população americana a hepatite C
(1,3 a 2%), doença hepática alcoólica (1%), hepatite B (0,3 a 0,4%) e as
doenças metabólicas e auto-imunes do fígado7. Estudo americano recente
demonstrou que até 34% da população adulta americana tem um
excessivo acúmulo de gordura hepática, não relacionada ao abuso do
álcool8. Isso sugere que mais de 60 milhões de americanos tenham
DHGNA. Essa prevalência alarmante é provavelmente resultado do
aumento da prevalência de obesidade, diabetes mellitus tipo II e síndrome
metabólica na população. Contudo, a alta prevalência não é exclusiva da
população caucasiana ocidental. Jimba et al., utilizando ultra-sonografia,
relataram uma prevalência de até 29% de adultos japoneses saudáveis,
indicando

uma

doença

de

proporções

epidêmicas

em

diferentes

populações9. A prevalência de DHGNA em crianças é de 2,6%, contudo
aumenta em até 53% nas crianças obesas10,11.
Estudos

de

biopsia

hepática,

realizados

em

pacientes

assintomáticos com alterações de enzimas hepáticas, não são abundantes.
Em um recente estudo escadinavo de 150 pacientes, observou-se que 50%
dos pacientes submetidos à biopsia com fibrose pericelular e 2% dos
cirróticos12. Skelly et al. realizaram um estudo prospectivo em 354 pacientes
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assintomáticos

com

testes

sorológicos

negativos

e

observaram

esteatohepatite não alcoólica em 120 (34%) casos, esteatose hepática em
115 (32%), hepatite criptogênica em 32 (9%) e relacionadas a drogas em 27
(7,6%). Algum grau de fibrose foi observado em 93 (26%), incluindo 21 (6%)
pacientes com cirrose13.
Estudos populacionais determinando a prevalência de DHGNA em
pacientes portadores de obesidade Grau III são raros. A prevalência relatada
varia de acordo com o método utilizado para o diagnóstico de DHGNA, se
testes bioquímicos ou de imagem. Segundo dados da NHANES III,
observou-se uma prevalência da DHGNA que variou de 6,8 a 24%14,
dependendo do critério usado para diagnóstico de DHGNA. No estudo de
coorte Dionysios, observou-se uma prevalência de 91% verificada por meio
da ultra-sonografia15.
Em pacientes portadores de obesidade Grau III (quando o IMC
ultrapassa 40 kg/m2), a prevalência de DHGNA e ENA é bem maior que na
população não portadora de obesidade Grau III16-18. Em estudo recente
desenvolvido por nosso grupo, demonstrou-se em 39 pacientes portadores
de obesidade Grau III uma prevalência de 92% de DHGNA, sendo 46% de
ENA e 48% de esteatose isolada, confirmados pela histologia19. Outros
estudos em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica demonstram uma
prevalência de esteatose que varia de 60% a 98%, esteatohepatite não
alcoólica de 9% a 29% e cirrose 0 a 4%16, 18, 20-26.
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1.2 OBESIDADE, CIRURGIA BARIÁTRICA E DHGNA

A incidência de obesidade é crescente e alarmante, principalmente
no mundo ocidental. De acordo com o National Center for Health Statistics,
cerca de 61% da população adulta nos Estados Unidos está acima do peso
e 30% é obesa, sendo que 5 a 6% está classificada na faixa de obesidade
Grau III52. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que 32,9% dos brasileiros
estão fora da faixa de peso ideal, e 4,8% dos homens e 11,7% das mulheres
encaixam-se na faixa de obesidade Grau III53. A obesidade consiste, em
termos gerais, em um estado de excesso de massa tecidual adiposa, e não
necessariamente somente aumento do peso. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é definida e classificada de acordo
com Índice de Massa Corpórea (IMC)54 (Tabela 1).
Tabela 1 – Classificação de Obesidade de acordo com o Índice de Massa
Corpórea
IMC (kg/m2)

Classificação

Descrição Popular

Nutricional (OMS)
< 18,5

Abaixo do peso

Magro

18,5 |--- 25

Eutrófico

Normal

25,0 |--- 30

Obesidade Grau I

Sobrepeso

30,0 |--- 40

Obesidade Grau II

Obesidade

≥ 40,0

Obesidade Grau III

Obesidade Mórbida
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O tratamento atual da obesidade consiste em uma abordagem
multidisciplinar com participação de médicos, nutricionistas e psicólogos,
envolvendo uso de medicamentos que inibem o apetite, drogas que
interferem na absorção de gorduras, drogas que aumentam a termogênese,
antidepressivos associados ao tratamento dietético e psicoterapia. O
tratamento cirúrgico tem sido uma opção a ser considerada para obesidade
Grau II com co-morbidades, ou obesidade Grau III, apresentando melhores
resultados que o tratamento clínico para esta população 68-70.
O tratamento da doença hepática gordurosa está intimamente
ligado ao tratamento da síndrome metabólica. A perda de peso prolongada
reverte a síndrome metabólica, restituindo a sensibilidade à insulina, redução
da pressão arterial, melhora da dislipidemia58,59 e dos níveis de marcadores
inflamatórios60.

Há

poucos

estudos

publicados

relacionando

dieta

hipocalórica e a DHGNA. Ueno et al. realizaram um estudo prospectivo com
50 pacientes com seguimento de três meses, no qual metade destes foram
alocados para realizar dieta e exercícios. Observou-se melhora histológica
apenas da esteatose55. Em um outro estudo, com 31 pacientes que
apresentavam hepatopatia crônica por diversas causas (hepatite C, hepatite
B inativa, hepatite crônica ativa auto-imune induzida por nitrofurantoína,
cirrose biliar primária, uso de tamoxifeno prévio ou tratamento da doença de
Cushing pituitário), os pacientes formam submetidos a um programa de
perda de peso e exercícios demonstrando melhora das enzimas hepáticas,
do nível de insulina e da esteatose. A melhora da fibrose foi observada
apenas nos pacientes com diminuição dos níveis de insulina56. Um outro
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estudo com 62 pacientes, que se submeteram à realização de cirurgia
bariátrica e à biopsia hepática no intra-operatório e, foram avaliados quanto
à composição de macronutrientes e à quantidade de caloria na dieta,
demonstrou que a esteatose, a fibrose e a inflamação não foram associadas
com a quantidade de caloria e proteína ingerida. Contudo, o excesso de
carboidratos foi associado a um maior taxa de inflamação, enquanto uma
dieta rica em gordura, a um menor índice de inflamação57.
A

perda

de

peso

melhora

a

síndrome

metabólica

e,

conseqüentemente, a DHGNA. A cirurgia bariátrica é um método
reconhecido como tratamento de escolha na obesidade Grau III, por
promover uma perda de peso substancial sustentada e prolongada. Há três
modalidades cirúrgicas utilizadas atualmente: modalidades restritivas,
disabsortivas e mistas. Nas modalidades restritivas (banda elástica ajustável,
gastroplastias de primeira geração), a câmara gástrica é acentuadamente
estreitada e diminuída, criando-se obstáculo mecânico para a ingestão de
grandes volumes de alimentos. Nas modalidades disabsortivas, há
interferência fundamentalmente na digestão e absorção dos alimentos,
permitindo, em contrapartida, uma ingesta mais generosa de alimentos.
Empregam-se com freqüência, atualmente, duas operações deste tipo: a
derivação bílio-pancreática tipo Scopinaro e a transposição duodenal
("duodenal switch"), que na realidade é bastante parecida com a primeira.
Finalmente, resta a hipótese de se combinar elementos das duas técnicas
(procedimentos mistos). As cirurgias mistas (restritivas e disabsortivas) têm
como princípio a redução da capacidade gástrica associada a uma derivação
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gastroentérica. Algumas cirurgias propõem a manutenção de um pequeno
reservatório gástrico com o intuito de ampliar o componente disabsortivo.
Um procedimento típico é a derivação gástrica em Y de Roux.

Nessa

técnica, a cárdia é separado do restante do estômago e a anastomosado a
um segmento do jejuno proximal.

Um pequeno reservatório gástrico de

aproximadamente 10 mL de volume é criado.

Esse método serve para

restringir a ingestão. A gastroplastia com derivação intestinal, que é a
variante bariátrica mais utilizada no Brasil e na América do Norte, preenche
esses requisitos (cirurgia tipo Capella ou tipo Fobi)72.
No Brasil, desde 1993, a técnica mais utilizada é a derivação
gastrojejunal em Y de Roux com anel de silicone, por sua baixa morbimortalidade e sua boa eficácia73. Está associada à saciedade precoce e à
aversão a doces pelo desenvolvimento da síndrome de Dumping, com perda
de peso significativamente maior que em outras gastroplastias.
A partir de 1999, o Ministério da Saúde, após consultas à
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, reconheceu a necessidade do
tratamento cirúrgico dos obesos mórbidos e incluiu a gastroplastia entre os
procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estabeleceu
os seguintes critérios para sua indicação74:
1) Portadores de obesidade de grandes proporções de duração
superior a dois anos, com IMC > 40 kg/m2 e resistente aos
tratamentos conservadores (dietas, medicamentos, exercícios,
psicoterapia).
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2) Obesos com IMC > 35 kg/m2, portadores de doenças associadas
(diabetes, hipertensão arterial, apnéia do sono, artropatias, hérnia de
disco) e que tenham sua situação clínica agravada pela obesidade.
Por outro lado, vale lembrar que a derivação jejuno-ileal para
controle da obesidade foi, durante muito tempo, associada com proliferação
bacteriana intestinal, translocação e endotoxemia, acarretando esteatose,
cirrose e insuficiência hepática no passado61. O uso de antibióticos reduziu
a esteatose e o risco de insuficiência hepática nesses pacientes62. Contudo,
essas técnicas cirúrgicas foram abandonadas há mais de 20 anos, e as
modalidades hoje utilizadas, principalmente as gastroplastias redutoras,
podem não se associar com imunodepressão, crescimento bacteriano
anormal ou endotoxemia63. Além disso, torna-se às vezes difícil separar os
efeitos da cirurgia da perda rápida e do comprometimento nutricional.

1.3 FATORES PREDISPONENTES E FISIOPATOGÊNESE

Vários fatores predisponentes têm sido relacionados com a
DHGNA, entre eles, a obesidade, diabetes mellitus, dislipidemias, “bypass”
jejuno-ileal, desnutrição calórico-protéica, nutrição parenteral prolongada ou
uso de drogas. A obesidade tem sido descrita como fator de risco
independente para o desenvolvimento de ENA27.
Atualmente, embora se conheçam os fatores predisponentes, e se
saiba que a esteatose pode evoluir para cronicidade, a verdadeira relação
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causal entre esteatose/ENA, fibrogênese e doença crônica do fígado, assim
como sua patogênese, ainda não está totalmente esclarecida.
Algumas hipóteses vêm sendo consideradas para explicar a
fisiopatogênese da DHGNA e sua evolução para ENA, destacando-se a
teoria dos dois “hits” que apontam a resistência insulínica como condição
inicial (“first hit”) para o acúmulo de ácidos graxos no hepatócito, e o
segundo estímulo para o desenvolvimento de inflamação e fibrose, o
estresse oxidativo (“second hit”)28,29. A função da resistência insulínica na
patogênese da esteatohepatite está bem documentada, em pacientes com
sobrepeso ou magros. Angelico et al. confirmaram a correlação entre a
resistência insulínica (homeostasis model assessment “HOMA”) e o grau de
esteatose (ultra-sonografia). A média da resistência insulínica avaliada pelo
HOMA aumenta de grupo sem esteatose (3,31 ± 2,0) para esteatose
leve/moderada (4,01 ± 2,13) e esteatose grave (5,10 ± 3,6; P,0,05)30. Além
disso, a esteatose grave e a resistência insulínica estiveram associadas aos
parâmetros clínicos e laboratoriais da síndrome metabólica classificados de
acordo com ATP III31.
Assim, a resistência insulínica promove a hiperinsulinemia (“first
hit”), favorecendo a lipogênese, e inibe a lipólise, inclusive hepática,
aumentando excessivamente o aporte de ácidos graxos ao fígado. O
excesso de ácidos graxos no hepatócito é direcionado para a mitocôndria e
oxidado por enzimas cujos genes são induzidos pelo PPARα (que por sua
vez é estimulado pelos ácidos graxos)29,

32, 33

. A indução dessas enzimas

pelo PPARα e a insulino-resistência, além dos níveis elevados de TNFα no
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fígado (proveniente das células de Kuppfer e do tecido adiposo), aumentam
a geração de espécies reativas de oxigênio. Além disso, há estudos
demonstrando a natureza fibrogênica da hiperinsulinemia e hiperglicemia34.
Desta forma, a esteatose hepática é resultante de uma combinação de
fatores: aberrações na lipólise pós-prandial relacionada à insulina com
aumento de ácidos graxos livres, excesso de carboidratos na dieta
resultando em uma nova síntese de ácidos graxos hepática, falha na βoxidação mitocondrial e depleção de adenosina trifosfato, produção de
citocinas proinflamátorias, incluindo fator de necrose tumoral (TNF-α), além
de um complexo mecanismo deficiente de transporte de triglicérides35-37.
O estresse oxidativo (“second hit”), por sua vez, gerado neste
contexto, seria importante na evolução de esteatose para esteatohepatite e
fibrose

38,39, 40, 41

. Durante o metabolismo normal, o oxigênio é reduzido à

água e, nesse processo, os produtos intermediários são o radical superóxido
(02.-), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (OH.), que
conjuntamente são denominados espécies reativas de oxigênio (EROS).
Esses compostos têm meia-vida ultracurta, pois a presença de um elétron
não-pareado os faz reagir com moléculas de DNA, proteínas e lipídios. O
estresse oxidativo se estabelece quando as defesas intracelulares
antioxidantes são insuficientes para detoxificar os EROS ou, também,
quando há produção excessiva de EROS. Dentro desse contexto, o
excessivo aporte de ácidos graxos ao fígado pode promover esgotamento da
oxidação mitocondrial e aumento na produção de EROS, bem como ativação
de outras vias de oxidação lipídica (via peroxissomal e microssomal) que
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geram, por sua vez, mais EROS, aumentando o estresse oxidativo hepático.
Esse

aumento

pode

causar

peroxidação

lipídica,

cujos

produtos

intermediários são importantes agentes pró-inflamatórios e parecem ativar
as células de ITO, favorecendo a fibrogênese (“second hit’’)42,43.
Um outro estímulo importante, além do estresse oxidativo, na
progressão para inflamação e fibrose na DHGNA, seria a endotoxemia
crônica presente principalmente na obesidade. A obesidade e a síndrome
metabólica são condições inflamatórias que conduzem a aterosclerose e um
processo inflamatório crônico44, 45. A elevação de proteínas de fase aguda e
de citocinas pró-inflamatórias está demonstrada em obesos livres de
traumas, infecções, artropatias crônicas, moléstias auto-imunes e também
derivação jejuno-ileal46-48.

Estudos recentes relacionam a adiposidade

visceral nas manifestações deletérias, a “lipotoxicidade” da síndrome
metabólica. O tecido adiposo não é mais considerado um tecido inerte para
reserva de energia ou de excesso de ácidos graxos livres; é altamente ativo
como um órgão endócrino e originando numerosos produtos secretórios
ativos, coletivamente chamados de adipocinas ou adipocininas. Esses
produtos agem variavelmente de modo endócrino, autócrino e parácrino e
incluem citocinas inflamatórias e moléculas do sistema imune (TNFα,
interleucina-6, fator de crescimento transformador-beta, proteínas do
complemento alternativo); proteínas que afetam o tônus vascular, fibrinólise,
e hemostasia vascular (angiotensina, outras proteínas do sistema renina
angiotensina, e fator inibidor do ativador do plasminogênio); hormônios que
afetam a homeostasia e regulação de energia (adiponectina, resistina, e

Introdução

13

leptina); metabolismo de lipídios e de lipoproteínas (ácidos graxos livres,
lipase lipoprotéica, proteínas do transporte de ácidos graxos, proteína de
transferência do éster de colesterol, apolipoproteína E, proteína ligadora de
retinol); e fatores endócrinos e reprodutivos (corticosteróides e esteróides
sexuais)49- 51, 82, 83.

Em virtude do escasso conhecimento acerca da evolução da
DHGNA em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, principalmente no
que diz respeito à fibrose hepática, foi intuito deste estudo analisar os efeitos
da cirurgia de Fobi-Capella no fígado de pacientes portadores de DHGNA
após dois anos de cirurgia.

2. OBJETIVOS

Objetivos
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2.1 GERAL

1) Avaliar os efeitos da cirurgia gastrorredutora com derivação intestinal em
Y de Roux (cirurgia de Fobi-Capella) na doença hepática gordurosa não
alcoólica após 24 meses.

2.2 ESPECÍFICOS

2) Avaliar os efeitos cirurgia gastrorredutora com derivação intestinal em Y
de Roux (cirurgia de Fobi-Capella) sobre os aspectos metabólicos e
histológicos da doença hepática gordurosa não alcoólica após 24 meses.
3) Correlacionar achados bioquímicos com os anatomopatológicos da
doença hepática gordurosa não alcoólica após 24 meses da cirurgia de
Fobi-Capella.

3. MÉTODOS

Métodos
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3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão Ético-Científica
do Departamento de Gastroenterologia e CAPPesq do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3.2 CASUÍSTICA

No período compreendido entre setembro de 2001 até agosto
2003, 40 pacientes portadores de obesidade Grau III que tinham indicação
para cirurgia bariátrica e eram portadores de DHGNA verificada por ultrasonografia foram incluídos no estudo. Destes, 18 pacientes concordaram em
realizar biopsia hepática após 24 meses e foram acompanhados até agosto
de 2005. Esses pacientes eram provenientes dos ambulatórios da Equipe
Multidisciplinar de Obesidade Grave, pertencente aos Departamentos de
Gastroenterologia e Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo. Todos os pacientes seguiram os critérios de inclusão para
cirurgia bariátrica propostos pelo Ministério da Saúde em 199974 e os
critérios de inclusão e exclusão específicos para o estudo, descritos abaixo:
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3.2.1 Critérios de Inclusão

1) Portadores de obesidade Grau III com duração superior a 24 meses
(IMC > 40 kg/m2) e resistentes aos tratamentos conservadores
(dietas, medicamentos, exercícios, psicoterapia).
2) Portadores de obesidade Grau II (IMC > 35 kg/m2) com doenças
associadas

(diabetes,

hipertensão

arterial,

apnéia

do

sono,

artropatias, hérnia de disco) e que tenham sua situação clínica
agravada pela obesidade.
3) Presença de DHGNA verificada por ultra-sonografia
4) Idade de 15-65 anos, ambos os sexos.
5) Consentimento por escrito pelo paciente após esclarecimento verbal
informado.

3.2.2 Critérios de exclusão

1) Ingesta de álcool > 140g/semana para homens e > 70g/semana para
mulheres, toxicodependência, esquistossomose, hepatite B ou C e
outras hepatopatias crônicas.
2) Dosagens alteradas de cobre, ceruloplasmina, alfa1-antitripsina e
auto-anticorpos.
3) Uso

de

medicamentos

corticosteróides,

hepatotóxicos

amiodarona,

como

anticoncepcional,

alfametildopa em um período maior que 6 meses.

tetraciclina,
tamoxifeno,
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4) Sepse,

choque,

tromboembolismos,

carcinomatose

ou

quadro

terminal.
5) Isquemia aguda coronariana, cerebral ou periférica, insuficiência
respiratória, pancreatite aguda.
6) Intoxicação exógena por agentes oxidantes.
7) Gravidez e lactação.
8) Tempo de protrombina < 70% ou plaquetas < 50 000/mm3.
9) Recusa em colaborar com a pesquisa.

3.2.3 SEGUIMENTO

Os pacientes foram seguidos por um tempo médio de 24 meses; e
18 pacientes com alterações histológicas no exame inicial realizaram biopsia
hepática ao final de 24 meses de pós-operatório de cirurgia gastrorredutora
(operação de Fobi-Capella).

40 pacientes submetidos à biopsia hepática
durante cirurgia de Capella

18 pacientes submetidos a nova biopsia após
24 meses de cirurgia

18 pacientes analisados

Métodos
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3.3.1 DESENHO EXPERIMENTAL

O estudo se desenvolveu em três fases:
Fase I - Pré-operatório - O paciente foi submetido a um questionário clínico,
provas bioquímicas e ultra-sonografia de fígado, com ênfase na correta
caracterização dos critérios de inclusão e exclusão.
Fase II - Intraoperatório - Os pacientes portadores de DHGNA à ultrasonografia foram submetidos à biopsia hepática no decurso da intervenção
bariátrica conforme padronização técnica.
Fase III - Seguimento pós-operatório – Repetiram-se questionário, provas
bioquímicas e biopsia hepática guiada por ultra-sonografia após 24 meses
de pós-operatório, nos pacientes portadores de DHGNA diagnosticada por
biopsia hepática.

3.3.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA
Os dados demográficos e as medidas antropométricas como sexo,
altura, peso foram obtidos durante consultas pré-operatórias. O índice de
Massa Corpórea foi calculado pela fórmula de Quetlet (IMC= peso em
kg/(altura em m)2 ). Os pacientes foram classificados quanto à obesidade em
Grau II e Grau III, segundo a OMS54 (Tabela 1).
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A

presença

de

comorbidades

foi

avaliada

pela

equipe

multidisciplinar do ambulatório de Obesidade Grave do HC-FMUSP. A
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hiperrigliceridemia e
síndrome metabólica foram definidas de acordo com o ATP III (Adult
Treatment Panel III31). Para avaliação de resistência insulínica foi usado o
HOMA (Homeostasis Model Assessment).

3.3.3 PROVAS BIOQUÍMICAS

Os seguintes exames foram realizados no pré-operatório:
hemograma

completo

com

plaquetas,

lipidograma

plasmático,

coagulograma, proteínas totais e frações, aspartato aminotransferase
(AST), alanino aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), gamaglutamil transpeptidase (GGT), bilirrubina total e frações, glicemia,
insulinemia

e

parasitológico

de

fezes

(ovos

de

Schistosoma);

marcadores para hepatite B e C, auto-anticorpos hepáticos, cobre e
ceruloplasmina sérica, perfil de ferro.
Após 24 meses de cirurgia de Capella foram repetidos os seguintes
exames: hemograma completo com plaquetas, lipidograma plasmático,
coagulograma, proteínas totais e frações, aspartato aminotransferase (AST),
alanino aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), gama-glutamil
transpeptidase (GGT), bilirrubina total e frações, glicemia, insulinemia.
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3.3.4 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA

Uma biopsia hepática triangular (em cunha) com cerca de 2 cm foi
colhida durante a cirurgia na borda livre do lobo direito do fígado junto ao
ligamento redondo, seguida de pontos hemostáticos com mononylon 3-0
dotado de agulha atraumática. A segunda biopsia foi percutânea guiada por
ultra-sonografia, utilizando-se agulha de Tru-cut. Fragmentos de tecido
hepático foram fixados em formol salino a 4% e submetidos a colorações
hematoxilina-eosina (HE), Tricrômico de Masson, Perls para pigmentos e
impregnação com Sais de prata (Reticulina), segundo o método adotado na
divisão de Anatomia Patológica do HC-FMUSP. Um único observador, um
hepatopatologista experiente, procedeu à avaliação do material, sem
identificação dos dados clínico-laboratoriais correspondentes.

3.3.4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL HISTOPATOLÓGICO
HEPÁTICO

A

avaliação

histopatológica

baseou-se

na

classificação

padronizada por meio da revisão pelo Pathology Committee of the NASH
Clinical Research Network66, que designou e validou as características
histológicas e um sistema de escore de atividade para DHGNA para
estudos clínicos.
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3.3.4.2
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VARIÁVEIS HISTOPATOLÓGICAS

As variáveis histopatológicas foram descritas e subdivididas em
alterações hepatocelulares, fibrose, infiltrado inflamatório e pigmentos
(Tabela 2). As alterações hepatocelulares procuradas sistematicamente foram:
esteatose, balonização hepatocelular e hialino de Mallory. Outras alterações
hepatocelulares eventualmente encontradas também foram descritas. O
infiltrado inflamatório foi discriminado em linfomonocitário ou misto. A siderose
foi pesquisada sistematicamente no material obtido pela biopsia.
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Tabela 2 – Definição e escores de acordo com NASH Clinical Research
Network Scoring System66
ESTEATOSE
GRAU

FIBROSE
ESTADIO

INFLAMAÇÃO
INFLAMAÇÃO LOBULAR

INFLAMAÇÃO PORTAL
LESÃO HEPATOCELULAR
BALONIZAÇÃO

DEFINIÇÃO

SCORE

<5%
5%-33%
>33%-66%
>66%

0
1
2
3

Ausente
Perissinusoidal ou periportal
Leve, zona 3, perissinusoidal
Moderara, zona 3, perissinusoidal
Portal/periportal
Perissinusoidal e portal/periportal
Pontes de fibrose
Cirrose

0
1
1A
1B
1C
2
3
4

Sem foco
<2 focos por campo de 200X
2-4 focos por campo de 200X
>4 focos por campo de 200X
Ausente a mínima
Freqüente

0
1
2
3
0
1

Ausente
Poucas células com balonização
Muitas células / balonização
proeminente

0
1
2

OUTROS ACHADOS
CORPÚSCULOS
HIALINOS Ausente a mínima
DE MALLORY
Freqüente
GLICOGENAÇÃO
Ausente a mínima
Freqüente

0
1
0
1

25

Métodos

3.3.4.3

GRADAÇÃO DAS VARIÁVEIS E DO ESTADIAMENTO
HISTOPATOLÓGICO

As variáveis histopatológicas para atividade foram graduadas de
acordo com o escore da atividade da DHGNA – NAFLD Activity Score (NAS)
recentemente definida pelo Pathology Committee of the NASH Clinical
Research Network66 (Tabela 3), que incluem apenas características da lesão
ativa e que reverte em curto espaço de tempo. O escore é definido pela
soma dos graus de esteatose (0 a 3), inflamação lobular (0 a 3), e
balonização (0 a 2). Os valores variam de 0 a 8. Os valores NAS ≥5
correlacionam-se com do diagnóstico de ENA e o escore menor 3
diagnóstico de não ENA, e os valores de 3 e 4 podem ser alocados nas
categorias de ausências, presença ou provável ENA. A fibrose, que é menos
reversível e resultante da atividade da doença, não está inclusa no escore. A
separação

da

fibrose

das

outras

variáveis

histológicas

facilita

a

compreensão quanto ao estadiamento (“grau de fibrose”) e o que indica a
atividade necro-inflamatória (“escore”) na esteatohepatite não alcoólica.
Para a esteatose macro e microvesicular, tendo em vista a
porcentagem de hepatócitos infiltrados, a intensidade considerada foi: Grau
0, <5%; Grau I, >5% a 33%; Grau II, >33% e 66% e Grau III >66%.
No estadiamento das alterações estruturais, atribuiu-se o Grau 4
para casos com septos de fibrose determinando nódulos ou quando já havia
cirrose estabelecida. Os graus foram atribuídos integrando-se densidade
celular e tecidual das variáveis, considerando-se que a distribuição na
amostra é freqüentemente heterogênea. Assim, a gradação resultou tanto da
freqüência com que a variável se apresenta, como também da dimensão de
sua expressão.
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Tabela 3 – DHGNA:

Gradação

das

variáveis

e

do

estadiamento

histopatológico (NAS)
ESTEATOSE
0
1
2
3
FIBROSE
0
1
1A
1B
1C
2
3
4
INFILTRADO LOBULAR
0
1
2
3
BALONIZAÇÃO
0
1
2

<5%
5%-33%
>33%-66%
>66%
Ausente
Perissinusoidal ou periportal
Leve, zona 3, perissinusoidal
Moderara, zona 3, perissinusoidal
Portal/periportal
Perissinusoidal e portal/periportal
Pontes de fibrose
Cirrose
Sem foco
<2 focos por campo de 200X
2-4 focos por campo de 200X
>4 focos por campo de 200X
Ausente
Poucas células com balonização
Muitas células / balonização proeminente

O escore da atividade da DHGNA (NAS) proposto pelo Pathology Committee of the NASH
Clinical Research Network66. Os valores NAS ≥5 correlacionam-se com do diagnóstico de
ENA e o escore menor 3 diagnósticados não ENA, e os valores de 3 e 4 podem ser
alocados nas categorias de ausências, presença ou provável ENA.

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Análise Estatística
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As variáveis quantitativas foram representadas por média, desvio
padrão (dp), valores mínimo e máximo e as qualitativas ou semiquantitativas
por freqüência absoluta (n) e relativa (%).
Foi utilizado o teste t pareado para comparar as avaliações pré e
pós das variáveis quantitativas.
A presença de concordância entre as duas avaliações quanto às
variáveis qualitativas foi avaliada pelo Teste de McNemar.
Na análise das variáveis histológicas pré e pós foi utilizada a Prova
de Wilcoxon para amostras relacionadas67.
Adotou-se o nível de significância de 0,05 (α = 5%) e níveis
descritivos (p) inferiores a esse valor foram considerados significantes e
representados por *.

5. RESULTADOS
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Resultados

5.1 DADOS DEMOGRÁFICOS E BIOQUÍMICOS

Neste estudo, o sexo feminino foi predominante (M:F 1:17) e a
idade média dos pacientes foi de 47 ± 7 anos. O IMC inicial dos pacientes foi
de 51,7 ± 7 kg/m2. Após 72,56% do excesso do índice de massa corpórea
perdida (%EIMCP)75 em 24 meses de seguimento pós-operatório, o IMC foi
reduzido para 32,43 ± 6 kg/m2 (Tabela 4) (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Índice de massa corpórea no pré e pós-operatório e a
porcentagem do excesso de índice de massa corpórea perdida
(%EIMCP) nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica*
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O perfil lipídico foi obtido em todos os pacientes. Níveis elevados
de colesterol e triglicérides foram observados em 61% dos pacientes no préoperatório. Após a cirurgia, houve diminuição dos valores de colesterol total
(p = 0,002), LDL (p = 0,001) e triglicérides (p < 0,001). Houve um aumento
nos níveis de HDL após a cirurgia na maioria dos pacientes (p < 0,001)
(Tabelas 4) (Quadro 1 em anexos) (Gráfico 2). Assim, 61,1% dos pacientes
apresentavam dislipidemia no pré-operatório e após a cirurgia essa
proporção foi reduzida para 17%, uma redução estatisticamente significante
(p = 0,008).
O diagnóstico de diabetes mellitus no pré-operatório foi de 44% dos
pacientes, com melhora em 37,5% destes no pós-operatório, porém a
diminuição da freqüência não foi significante (p = 0,375) (Gráfico 2). Os
valores de glicemia e a resistência a insulina (HOMA) observadas no préoperatório foram respectivamente de 128 ± 56,46 mg/dL e 7,96 ± 7,16.
Após 24 meses houve melhora do perfil glicêmico detectado pelos níveis
menores de resistência insulínica (HOMA = 1,27 ± 0,51) (p = 0,001)
(Gráficos 2 e 3) (Tabela 4) (Quadro 1 em anexos).
A hipertensão arterial sistêmica no pré-operatório foi de 72% dos
pacientes, contudo, apenas 46% destes mantiveram-se hipertensos
necessitando de medicações regulares após 24 meses de cirurgia. Esta
diminuição foi estatisticamente significante (p = 0,016).
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Gráfico 2 – Comorbidades associadas à obesidade no pré e pós-operatório
dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
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Gráfico 3 – Resistência à insulina avaliada pelo HOMA no pré e pósoperatório dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica*
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A obesidade isolada ocorreu apenas em 11% dos pacientes, sendo
que a maioria apresentava duas doenças associadas (39%) (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Diagrama do número de fatores associados à obesidade no pré
e pós-operatório dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
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Tabela 4 – Características clínicas, bioquímicas e metabólicas no pré e pósoperatório dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
PARÂMETRO
IMC (kg/m2)

PRÉ

PÓS

(média ± SD)

(média ± SD)

51,7 ± 7

32,43 ± 6

P
< 0,001*

72,56 ± 18,98

%EIMCP
7,96 ± 7,16

1,27 ± 0,51

0,001*

28,22 ± 21,13

21,83 ± 14,54

0,281

25,38 ± 14,72

25,16 ± 19,96

0,964

42,05 ± 26,10

20,11 ± 11,17

0,001

86.94 ± 24.09

83.66 ± 17.63

0,420

COLESTEROL TOTAL (mg/dL)

208,16 ± 47,13

179,22 ± 7,04

0,002*

LDL (mg/dL)

130,44 ± 38,84

98,44 ± 27,45

0,001*

TRIGLICÉRIDES (mg/dL)

156 ± 69,53

92,16 ± 30,10

< 0,001*

HDL (mg/dL)

43,55 ± 8,11

61,5 ± 8,89

< 0,001*

GLICOSE (mg/dL)

128 ± 56,46

83,22 ± 11,7

0,001*

HOMA
ALT
M – 10-44 U/l
F – 10-36 U/l
AST
M – 10-34 U/l
F – 10-30 U/l
GGT
M – 11-50 U/l
F – 7-32 U/l
FA
M – 45-122 U/l
F – 32-104 U/l

(*) p < 0,05
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As anormalidades das enzimas hepáticas observadas no préoperatório foram principamente relacionadas à gama-glutamil transpeptidase
(GGT), em 44% dos pacientes. A normalização desses valores ocorreu na
maioria dos pacientes no pós-operatório (p = 0,001). As alanino
aminotransferase (AST) e a aspartato aminotransferase (ALT) apresentavam
valores normais em 88% e 89%, respectivamente, no pré-operatório. Apenas
um paciente apresentava níveis alterados das enzimas hepáticas (ALT e
AST) no pré-operatório (p = 0,281, p = 0,964, respectivamente) (Gráfico 5)
(Quadro

2

em

anexos).

Não

houve

diferença

dos

níveis

de

aminotransferases no pós-operatório em relação ao pré-operatório.

Gráfico 5 – Enzimas hepáticas no pré e pós-operatório dos pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica*
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5.2 HISTOPATOLOGIA

DHGNA foi constatada no exame histológico inicial em 100% dos
18 pacientes. Segundo a classificação do NAS, a biopsia inicial mostrou 12
(67%) pacientes com esteatohepatite (ENA) (10 pacientes com escore igual
ou maior a 5 e dois pacientes com escore 4 com algum grau de fibrose),
6 (33%) com esteatose isolada, e 1 (5,5%) apresentava cirrose. Após cerca
de 24 meses, observou-se desaparecimento da esteatose em 16 (89%) e
manutenção da esteatose em Grau I em 2 (11%) (p < 0,001). Nenhum
paciente apresentou acentuação da esteatose na segunda biopsia
(Gráfico 6) (Figuras 1 a 3).
Em relação à fibrose, observada inicialmente em 10 (55%) dos
pacientes, somente 4 (22,22%) dos pacientes mantiveram algum grau de
fibrose (p = 0,020). Em quatro pacientes com Grau 1A e dois pacientes com
Grau 1B, a segunda biopsia mostrou ausência da fibrose. Dois pacientes
com Grau 3 apresentaram melhora para Grau 1A e Grau 0. Apenas um
paciente com Grau 0 na biopsia inicial apresentou uma discreta fibrose
perissinusoidal na segunda biopsia (Grau 1A) (Figuras 1 a 3). Na série
houve apenas um caso de cirrose, que não demonstrou modificação do
padrão histológico quanto à fibrose na segunda biopsia (Gráfico 3)
(Quadro 3 em anexos).
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A

B

C

D

Figura 1 – Caso 8. Biópsias hepáticas demonstrando a regressão da
esteatose e da fibrose. A e B – biópsia intra-operatória, com esteatose grau
II e fibrose perisinusoidal. C e D – biópsia do pós-operatório, onde se
observa o desaparecimento da esteatose e a fibrose (A e C: H&E; B e D:
tricrômico de Masson).

A

B

Figura 2 – Caso 9. A – esteatose grau III e formação de pontes de fibrose na
biópsia intra-operatória. B – observa-se apenas mínima esteatose e fibrose
perissinusoidal no pós-operatório (Tricrômico de Masson)
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A

B

C

D

Figura 3 – Caso 10. Biópsias hepáticas demonstrando a regressão da
esteatose e da fibrose. A – esteatose grau II e a formação de pontes de
fibrose no intra-operatório; B – balonização na biópsia intra-operatória. C e
D, biópsia pós-operatória sem esteatose, fibrose ou balonização (A e C:
Tricrômico de Masson; B e D: H&E)
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Gráfico 6 – Esteatose hepática no pré e pós-operatório dos pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica
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Gráfico 7 – Fibrose no pré e pós-operatório dos pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica
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5.2.1 INFLAMAÇÃO E BALONIZAÇÃO

No que se refere ao infiltrado inflamatório, 14 (78%) pacientes
mantiveram discreto infiltrado lobular (Grau 1) não relacionado à
degeneração gordurosa. O infiltrado lobular Grau 3 presente em quatro
pacientes na primeira biopsia regrediu para Graus 2, 1 e 0 em um, dois e um
paciente, respectivamente. Em sete pacientes com Grau 2 ocorreu
diminuição para infiltrado lobular Grau 1 (p = 0,001). Não se observou
aumento do infiltrado lobular nos pacientes estudados (Gráfico 8) (Quadro 3
em anexos).
A balonização hepatocelular desapareceu em 9 (50%) pacientes e
manteve-se discreta (Grau 1) em 9 (50%). A balonização intensa (Grau 2)
esteve presente em 13 pacientes na primeira biopsia, com regressão para
Grau 1 em 6 pacientes e o restante para Grau 0. Não foi observado piora da
balonização após a melhora dos parâmetros clínicos e laboratoriais dos
pacientes (p < 0,001) (Gráfico 9) (Figura 3).
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Gráfico 8 – Infiltrado lobular no pré e pós-operatório dos pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica
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Gráfico 9 – Balonização no pré e pós-operatório dos pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica
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Assim, de acordo com a classificação da atividade da NAS (NAFLD
Activity Score-2005), na biopsia inicial dos 18 pacientes estudados, dez
pacientes, com escore igual ou maior que 5, apresentavam esteatohepatite.
Seis pacientes foram classificados com escore 4; destes, dois pacientes
apresentavam fibrose (Grau 1A). Em um paciente com escore 3 não se
observou fibrose.

Na segunda biopsia, a maioria desses pacientes

apresentou escore 1 ou 2. Não foi observada piora dos escores no
seguimento dos pacientes biopsiados (p < 0,001) (Gráfico10) (Quadro 3 em
anexos).

Gráfico 10 – Atividade da doença gordurosa hepática de acordo com a
classificação NAS66 pré e pós-operatório dos pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica
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A terapêutica atual da DHGNA baseia-se no tratamento das
comorbidades

associadas

(obesidade,

diabetes

mellitus

e

hipertrigliceridemia), tendo em vista que ainda não existe uma intervenção
específica comprovadamente eficaz para essa doença. Neste estudo
prospectivo foram avaliados 18 pacientes portadores de obesidade Grau III e
DHGNA, sendo 67% dos pacientes com ENA. Os pacientes foram
sistematicamente submetidos à biopsia após um período de 24 meses.
Observou-se melhora importante dos parâmetros clínicos, bioquímicos e
histológicos nesses pacientes após perda sustentada de mais de 72,56% do
%EIMCP, demonstrados pela melhora da histologia hepática (inflamação,
fibrose e esteatose), melhora da resistência insulínica, redução dos valores
séricos de colesterol, melhor controle da hipertensão e uma tendência a um
melhor controle do diabetes.
A obesidade e a síndrome metabólica são causas conhecidas de
DHGNA, com espectro variado desde esteatose isolada até cirrose, ainda
mais relevantes na obesidade Grau III, onde a prevalência dessa condição é
elevada14-19. Alguns autores têm relatado melhora da síndrome metabólica e
da esteatose após cirurgia bariátrica, embora a inflamação possa aumentar
com a perda de peso excessiva e rápida 23, 64, 65.
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Recentes estudos consideram o tecido adiposo um órgão endócrino e
fonte de vários citocinas pró-inflamatórias49-51, 82, 83. A redução dos níveis
séricos de glicose, insulina e leptina, conseqüente da redução global do
tecido adiposo, deve contribuir para a diminuição da infiltração gordurosa e
inflamação hepática. Além disso, a melhora da sensibilidade hepática à
insulina e a diminuição da influência fibrogência da leptina também
contribuem para reversão da fibrose e alguns casos de cirrose. A
porcentagem de excesso de peso perdida de 72,56% nesses pacientes deve
ter contribuído para melhora da histologia hepática.
A caracterização de fatores não invasivos preditores de fibrose e
gravidade na DHGNA é ainda escassa, principalmente em pacientes obesos.
Dixon et al. avaliaram uma coorte de pacientes e identificaram três fatores
preditivos de gravidade: HOMA, hipertensão arterial e os valores de AST
acima da normalidade18. Papadia et al. estudaram retrospectivamente 1000
pacientes

submetidos

à

biopsia

hepática

no

intra-operatório

e

correlacionaram a DHGNA com dados clínicos e laboratoriais. O estudo
avaliou apenas pacientes com histologia exibindo esteatose >70% e pontes
de fibrose. Nesse estudo, os pacientes com AST ou ALT duas vezes o limite
superior da normalidade tiveram valores preditivos positivos para esteatose
de 77% e pontes de fibrose de 21%, enquanto valores preditivos negativos
de 99% e 93%, respectivamente. Nessa análise não foram analisadas nas
biopsias dos pacientes todas as variáveis histológicas compatíveis com
ENA, como balonização e infiltrado inflamatório, podendo haver uma
subestimativa da prevalência de lesão hepática e uma falha na
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caracterização dessa população tanto clínica como laboratorial 79. Em nosso
estudo, a maioria dos pacientes apresentava aminotransferases (ALT e AST)
dentro dos padrões da normalidade e cerca de 44% com alterações nos
níveis de GGT. Neste grupo de pacientes as aminotranferases e da GGT
não apresentavam correlação quanto a atividade da ENA e/ou presença de
esteatose. Mofrad et al. também demonstraram discordância entre a
histologia hepática e os níveis de ALT em pacientes obesos com DHGNA. A
histologia hepática de 51 pacientes com DHGNA com ALT normal foi
comparada a de 50 pacientes com histologia hepática e ALT elevada. O
estudo mostrou um espectro histológico completo de DHGNA com ALT
normal e que não difere dos pacientes com ALT aumentado80.
Estudos iniciais em pacientes submetidos a cirurgias bariátricas,
principalmente as disabsortivas (bypass jejunoileal), observaram uma
acentuação do processo inflamatório hepático e, em alguns casos, os
pacientes desenvolveram insuficiência hepática61,76,77. Destarte, existem
controvérsias se a cirurgia bariátrica pode exercer algum efeito deletério a
longo prazo em pacientes portadores de DHGNA. Luyckx et al. avaliaram
528 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica (bypass) e biopsia hepática no
intra-operatório e, 69 pacientes realizaram nova biopsia após um período de
27 ± 15 meses. Os parâmetros clínicos e laboratoriais foram correlacionados
com os achados histológicos. A histologia obtida antes do tratamento
bariátrico observou 74% de esteatose, sendo 41% grau leve, 32% grau
moderado e 27% grau intenso. A prevalência da esteatose foi significamente
maior em homens, em pacientes com intolerância à glicose ou diabéticos e
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hipertrigliciredemia. A gravidade da esteatose foi associada a grau de
obesidade. Nos 69 pacientes biopsiados após acentuada perda de peso
(32 ± 19 kg), observou-se que 45% das biopsias eram normais (vs 13%,
p < 0,001). A gravidade da esteatose foi significantemente reduzida (leve:
62%; moderada: 23%; intenso: 15%). Entretanto, houve um aumento
significante da incidência de infiltrado lobular em 26% das biopsias (vs 14%,
p < 0,05)23 e cinco pacientes com fibrose e três com cirrose não
apresentaram seguimento. Esse estudo concluiu que a rápida mobilização
de estoques intra e extra-hepáticos induzida pela drástica perda ponderal
pós-operatória pode ser tóxica para o fígado, promovendo uma hepatite
lobular em alguns pacientes23. Um achado relatado por Andersen et al.,
estudando 41 obesos que apresentaram perda de peso de 34 kg, através de
uma dieta por um período de 261 dias, sugeriu que a perda acentuada e
rápida de peso pode promover a inflamação e a fibrose64. Contudo, Kral et
al., acompanharam 689 pacientes (IMC 47 ± 9 kg/m2) que realizaram cirurgia
disabsortiva, dentre os quais, 104 pacientes foram reoperados e submetidos
a novas biopsias hepáticas (após um período de 41 ± 25 meses e perda de
38 ± 18 kg). O estudo demonstrou que a fibrose intensa (graduada de 3 a 5)
melhorou em 28 pacientes, e 11 pacientes cirróticos observou-se diminuição
da fibrose de 5 para 3; constatou-se porém fibrose leve (Grau 1-2) em 42
pacientes que não a tinham previamente. Houve ainda redução da
inflamação, corpúsculos de Mallory e a glicogenação. A inflamação
considerada leve melhorou em 18 pacientes e 10 pacientes desenvolveram
inflamação leve. Assim, não foram observados efeitos adversos desse
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procedimento, demonstrando melhora da fibrose e da cirrose com a perda
de peso 65. Recentemente, Mottin et al. 84 demostraram por biopsia
percutânea obtida após um ano da cirurgia bariátrica cura (sem esteatose)
em 54,4% dos pacientes e melhora desse padrão histológico em 27,8%.
Nesse estudo, os pacientes com maior porcentagem de perda do excesso
de peso obtiveram maior grau de melhora da esteatose. Destarte, após a
perda de peso, apenas 17,8% dos pacientes obesos mórbidos operados não
mostraram melhora (histologia inalterada), e nenhum deles teve sua
condição agravada. Entretanto, o estudo não analisou a fibrose, assim como
não avaliou se o procedimento cirúrgico agrava essa condição. Em nosso
estudo, a esteatose e a fibrose desaparaceram em 89% e 75% dos
pacientes, respectivamente, e não houve piora dessas variáveis. Observouse desaparecimento da balonização hepatocelular em 50% dos pacientes.
Entretanto, um leve infiltrado lobular permaneceu em 78%, aparentemente
não relacionado à degeneração gordurosa. O achado poderia ser
relacionado a limitações da biopsia em cunha intra-operatória, pois a menos
que as amostras sejam obtidas logo após a indução anestésica, são
suscetíveis à infiltração por leucócitos e a outros efeitos sistêmicos da
iniciação da cascata de citocinas inflamatórias resultantes da anestesia e do
trauma cirúrgico. Contudo, a biopsia hepática percutânea não tem estas
limitações e a manutenção deste leve infiltrado lobular em 78% é intrigante.
Alguns estudos têm publicado sobre o seguimento desses pacientes em que
a inflamação observada era leve, inalterada ou ocorreu uma diminuição85. A
possível explicação deste fato é a de que a derivação jejunal possa causar
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supercrescimento bacteriano, resultando em lesão da mucosa que
promoveria a translocação bacteriana, endotoxemia portal e ativação das
células de Kupffer e liberação de citocinas pró-inflamatórias, provocando,
assim, uma manutenção do infiltrado lobular.
Outro aspecto relevante que deve ser comentado relaciona-se às
biopsias em cunha no intra-operatório e no pós-operatório com agulha de
Trucut. A maioria dos patologistas é relutante em relatar graus pequenos de
fibrose perissinusoidal nas biopsias em cunha, e é questionável se estes
graus leves tenham alguma relevância clínica. Contudo, Kral et al.
analisaram

fragmentos

de

biopsia

hepática

em

cunha

e

Tru-cut

separadamente e foi possível observar melhora da fibrose 65. Padoin et al.
estudaram 264 pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica,
comparando biopsia em cunha e com agulha de Tru-Cut quanto ao grau de
esteatose e fibrose. A avaliação do grau de esteatose quanto aos dois
métodos não apresentou significância estatística (p = 0,132). O grau de
fibrose foi maior nos pacientes submetidos a biopsia em cunha (p < 0,001) 81.
Entretanto, nesses dois estudos não se avaliou a atividade inflamatória
(NAS) do tecido hepático, considerado um importante marcador de lesão
reversível a curto prazo para estudos clínicos66.
Embora a biopsia hepática seja o padrão para o diagnóstico e o
estadiamento da doença hepática, diferentes classificações têm sido
utilizadas para a DHGNA e essa heterogenecidade contribui para a
discordância dos achados histológicos no seguimento dos pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica. Brunt et al. categorizaram dez variáveis
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histológicas, semiquantificadas em graus leve, moderado ou intenso,
determinando atividade necroinflamatória e alterações arquiteturais6. Esses
critérios histológicos que haviam sido padronizados foram recentemente
reavaliados, por demanda do governo americano, através do Pathology
Committee of the NASH Clinical Research Network, que definiu e validou as
características histológicas e um sistema de escore de atividade para
DHGNA para estudos clínicos66. Assim, adotamos esses critérios e
observamos,

utilizando

essa

classificação,

que

55,6%

pacientes

apresentavam escores maiores que 5 inicialmente, considerados diagnóstico
de esteatohepatite. Na segunda biopsia, a maioria dos pacientes
apresentavam escores 1 e 2, os quais não caracterizam diagnóstico de ENA.
Na maioria dos estudos, a segunda biopsia é realizada caso haja
indicação de nova cirurgia abdominal para obtenção de uma nova biopsia
hepática, cujos períodos do pós-operatório são diferentes, resultantes, às
vezes, de efeitos colaterais da própria cirurgia, e de forma não sistemática.
Alguns desses estudos prospectivos são de período curto após a perda de
peso, não sendo possível avaliar os benefícios da perda do peso e da
melhora da síndrome metabólica23, 55, 64,

65

. Em nosso estudo os pacientes

foram submetidos à segunda biopsia sistematicamente e prospectivamente
após um período de 24 meses.
O crescente aumento no diagnóstico da esteatose e ENA em
indivíduos relativamente “saudáveis” é uma limitação na realização das
biopsias hepáticas. A identificação dos fatores de risco e a sua evolução
estão ainda para serem esclarecidas. O conhecimento da evolução natural
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desta doença e a melhor intervenção nos pacientes obesos necessitam
serem definidos. Shalhub et al. estudaram 242 pacientes obesos mórbidos
submetidos à gastroplastia redutora em Y de Roux, obtendo amostras de
tecido hepático seletivamente (de acordo com aspecto macroscópico) ou
rotineiramente. Em alguns pacientes no intra-operatório observou-se cirrose
(7%), estes sem suspeita clínica inicial, promovendo mudança da técnica
operatória.

As biopsias hepáticas de rotina observaram anormalidades

histológicas com maior freqüência comparadas às biopsias seletivas. Nesse
estudo, o autor recomenda a biopsia hepática de rotina durante a cirurgia
bariátrica para determinar a prevalência e a história natural da DHGNA neste
grupo de pacientes 78.
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1) A cirurgia gastrorredutora com derivação intestinal em Y de Roux
(cirurgia de Fobi-Capella) promoveu desaparecimento da esteatose,
fibrose e balonização hepatocelular, respectivamente em 89%, 75% e
50% dos pacientes previamente portadores de DHGNA, após 24 meses
de pós-operatório. Não houve piora dessas variáveis histológicas no
material analisado.
2)

A cirurgia gastrorredutora com derivação intestinal em Y de Roux
(cirurgia de Fobi-Capella) acompanhou-se de manutenção de leve
infiltrado lobular misto em 81% dos pacientes portadores de DHGNA, na
maior parte das vezes não relacionado à degeneração gordurosa, após
24 meses de pós-operatório.

3) A cirurgia gastrorredutora com derivação intestinal em Y de Roux
(cirurgia de Fobi-Capella) promoveu significativa perda de peso após 24
meses de pós-operatório, associada à melhora da hipertensão arterial,
diabetes e dislipidemia na maioria dos pacientes.
4)

A cirurgia gastrorredutora com derivação intestinal em Y de Roux
(cirurgia de Fobi-Capella) melhorou a resistência insulínica, glicemia e o
perfil lipídico após 24 meses de pós-operatório na maioria dos pacientes
analisados.
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5) Observou-se que os níveis séricos de ALT e AST não se
correlacionaram com o diagnóstico e a atividade histológica hepática
neste estudo. As alanino aminotransferase (AST) e a aspartato
aminotransferase (ALT) apresentavam valores normais em 88% e 89%,
respectivamente, no pré-operatório, não havendo diferença de seus
níveis após 24 meses de pós-operatório da cirurgia de Fobi-Capella.
6) Observou-se normalização dos valores séricos da gama-glutamil
transpeptidase (GGT) em todos os pacientes 24 meses após a cirurgia
de Fobi-Capella.
7) O estudo demonstrou que a perda de peso, o melhor controle da
hipertensão, diabetes e a diminuição da resistência insulínica foram
acompanhados da melhora da esteatose, da fibrose e da atividade
inflamatória hepática medida pelo NAS..
8) Não se evidenciaram efeitos deletérios ocasionados pela cirurgia de
Fobi-Capella na DHGNA.
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Quadro 1 – Perfil lipídico e HOMA no pré e pós-operatório dos pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica
HOMA

COL TOT.

TRIG

HDL

LDL

NΩ

S*

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

1

F

12,40

0,89

136

137

89

66

43

68

75

56

2

F

3,91

1,01

215

171

189

74

44

67

133

89

3

F

11,08

1,84

216

195

266

117

37

48

126

124

4

F

14,5

2,05

241

178

123

110

48

66

168

90

5

F

4,81

1,16

325

267

178

148

61

68

229

169

6

F

7,76

0,79

188

203

161

90

33

67

112

118

7

F

3,3

1,20

192

159

82

44

47

61

129

89

8

M

2,64

1,05

166

150

208

59

31

56

93

82

9

F

1,5

1,95

187

180

74

91

50

66

122

96

10

F

8,47

0,64

216

211

113

79

40

47

153

148

11

F

4,26

1,58

290

166

223

108

36

46

159

98

12

F

6,23

0,52

263

209

191

104

48

73

191

115

13

F

5,37

1,57

186

171

215

143

46

60

97

82

14

F

3,23

1,25

148

161

80

89

52

55

80

88

15

F

32,25

2,17

185

153

43

49

36

60

140

83

16

F

2,42

0,81

190

184

110

81

53

79

112

89

17

F

7,52

1,64

202

168

194

131

46

62

117

88

18

F

11,77

0,78

201

163

278

76

33

58

112

68

Ω paciente * sexo
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Quadro 2 – Enzimas hepáticas obtidas no pré e pós-operatório da cirurgia
bariátrica
AST

ALT

GGT

FA

NΩ

S*

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

1

F

21

25

24

23

28

10

91

105

2

F

73

20

107

20

113

21

112

88

3

F

19

23

22

23

32

20

78

80

4

F

18

23

14

21

22

11

72

91

5

F

18

26

29

22

20

17

98

92

6

F

41

101

25

69

50

32

90

73

7

F

28

35

26

36

41

37

78

98

8

M

47

31

47

32

47

42

33

59

9

F

17

14

19

10

17

7

71

75

10

F

20

13

21

12

29

14

53

52

11

F

26

20

26

12

66

15

106

77

12

F

24

17

25

16

39

18

127

99

13

F

16

16

15

14

37

20

84

93

14

F

14

14

13

12

19

9

120

121

15

F

23

21

25

15

89

28

96

84

16

F

20

26

30

36

61

39

114

92

17

F

15

17

15

12

30

17

71

60

18

F

17

11

25

8

17

5

71

67

Ω paciente * sexo
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Quadro 3 – Características histológicas de acordo com o Escore NAS no pré
e pós-operatório dos paciente submetidos a cirurgia bariátrica
ESCORE
PACIENTES

INFILTRADO
ESTEATOSE

NAS
NΩ

S

1

€

BALONIZAÇÃO

FIBROSE
LOBULAR

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

F

6

2

3

0

0

1A

2

PRÉ

PÓS

§

1

1

2

F

4

2

1

0

0

0

1*

1*

2

1

3

F

6

3

1

1

1A

0

3

‡

1

2

1

4

F

5

1

1

0

1B

0

2

1*

2

0

5

F

4

1

1

0

1A

0

1

§

1*

2

0

6

F

6

1

2

0

1A

1A

2

§

1*

2

0

7

F

6

2

1

0

0

0

3

‡

1

§

2

1

8

M

7

0

2

0

1A

0

3

‡§

0

2

0

9

F

6

3

3

1

3

1B

2

1*

1

1

10

F

6

2

2

0

3

0

2

1*

2

1

11

F

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

12

F

4

1

1

0

0

0

1*

1*

2

0

13

F

4

2

1

0

0

0

1*

1*

2

1

14

F

4

1

1

0

0

0

2

‡§

1*

1

0

15

F

7

2

3

0

4

4

2

§

1*

2

1

16

F

4

0

1

0

1A

0

1*

0

2

0

17

F

3

1

1

0

0

0

1*

1

1

0

18

F

7

3

2

0

1B

0

3

2

2

1

*infiltrado mononuclear; § infiltrado misto; ‡ provável manipulação
Ω paciente € sexo

§

PÓS
1
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES
COM DOENÇA GORDUROSA HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA (NAFLD)
Nome:_____________________________________ RG-HC:____________
Data Nasc:____________________
Sexo: ( )masc. ( )fem.
Endereço:_____________________________________________________
Telefone:_____________________
Data:________________________
Motivo do encaminhamento:
(
) Esteatose hepática por método de imagem (USG, TC, RNM)
(
) Alteração de enzimas hepáticas (TGO, TGP, FA, GGT)
(
) achado acidental de alt. laboratoriais / imagem (banco de sangue,
check-up)
(
) achado durante exames por outros motivos, outras patologias de base
(
) queixa gastrointestinal
(
) achado esteatose em biópsia hepática durante cirurgia abdominal
(
) outros: __________________________________________________
Fatores de risco associados:
(
) Obesidade (Obesidade: IMC > 30 kg/m²) (IMC = peso / altura² )
(
) DM tipo 2 diagnosticado em ________________
(
) Hipercolesterolemia (CT > 200 mg/dL)
(
) Hipertrigliceridemia (TG > 150 mg/dL)
(
) Síndrome plurimetabólica
(
(
(
(
(

(
(

) DM ou IGT ou IR + 2 abaixo:
) HAS (PA > 160x90 mmHg)
) Obesidade (IMC > 30 ou cintrua/quadril > 0,85 fem, > 0,9 masc)
) Dislipidemia (HDL < 40 mg/dL ou TG > 150 mg/dL)
) Microalbuminúria (> 30 mg/g de creatinina)

) Drogas (amiodarona, corticosteróide, ACO alta dosagem, tamoxifeno)
) Toxicidade ambiental / trabalho (indústria de base)

Medicações em uso:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

História familiar de diabetes tipo 2:
(

) pai

(

) mãe

(

) irmãos

(

) avós

(

) tios

Anamnese / exame físico:
(
) dor em HCD
(
) síndrome dispéptica
(
) astenia
(
) sinais de insuf. hepática (spiders, ginecomastia, eritema palmar,
icterícia)
(
) sinais de hipertensão portal (esplenomegalia, circulação colateral
abdominal)
(
) familiares de primeiro e segundo grau com hepatopatia

Anexos

USG abdome (

/

/
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):

Esteatose grau _____
Hepatimetria _____
Outros:_______________________________________________________
Evolução:
Admissão
/
/

1a biópsia hepática
/
/

2a biópsia hepática
/
/

Admissão
/
/

1a biópsia hepática
/
/

2a biópsia hepática
/
/

TGO (máx nl:
)
TGP (máx nl:
)
FA (máx nl:
)
GGT (máx nl:
)
BT / BD
Albumina
TP (INR)
Ferro
Sat. da transferrina
Ferritina
Glicemia
Hb A1c
Insulina
Peptídeo C
Leptina
CT
HDL
LDL
TG
Uréia
Creatinina
Hb / VCM

Peso
Avaliação insulinoresistância
Altura: ___________
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Avaliação inicial:
Data: _________________
Hepatite viral:
HbsAg _____ Anti-HBc total _____ Anti-HBs _____ Anti-HCV total _____
Hepatite auto-imune:
Auto-anticorpos hepáticos _____
Doença de Wilson:
Ceruloplasmina _____

Cobre sérico _____

Deficiência de α1 anti-tripsina:
α1 anti-tripsina _____
Hemocromatose:
Ferro _____ Sat. Transferrina _____

Ferritina _____

Doença celíaca:
Ac anti-endomísio _____ Dosagem de IgA _____
Hepatite alcoólica:
Ingestão alcoólica semanal: ( ... % x mL x 0,8 = ........ gramas)
______________________
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